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حسابات التوفير - وثيقة المعلومات األساسية

متطلبات الرصيد
الحد األدنى للرصيد لفتح 

الحساب
المنتج الفرعي الحد األدنى للرصيد لفتح الحساب

3,000 درهم حساب توفير أساسي
500 درهم حساب توفير الشباب
500 درهم حساب توفير الصغار

ال يجري تطبيق حد أدنى أو متوسط للرصيد متطلبات الرصيد الشهرية
متطلبات الرصيد خالل الشهر المنتج الفرعي متطلبات الرصيد الشهرية للتأهل للربح 

5,000 درهم حساب توفير أساسي
2,500 درهم حساب توفير الشباب
1,000 درهم حساب توفير الصغار

الرسوم والمصاريف
ال توجد رسوم مطبقة حاليًا رسوم عدم الحفاظ على الحد األدنى أو المتوسط للرصيد

يتــم إرســال كشــف حســاب إلكترونــي مــن دون أي رســوم، يجــري إرســال 
كشــف الحســاب عــن الشــهر الســابق خــال أول أســبوع عمــل.

كشف حساب إلكتروني شهري

يتــم توفيــر كشــف الحســاب ورقــي مــن الفــرع بتكلفــة إضافيــة، ُيرجــى مراجعــة 
جــدول الرســوم لمعرفــة مقــدار الرســم.

كشف حساب ورقي إضافي 

يمكن طلب إغاق الحساب في الفرع، وال توجد رسوم إلغاق الحساب. إغالق الحسابات 

إخالء مسؤولية
• يخضع حساب التوفير بعملة غير الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي للموافقات وفقًا لسياسة المصرف.

.)www.alhilalbank.ae( يتاح جدول مفصل للرسوم والمصاريف على الموقع اإللكتروني •
• جميع الرسوم والمصاريف والشروط واألحكام قابلة للتغيير مع إشعار مسبق قبل 60 يومًا من تاريخ نفاذها.

• عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، سيتم إرسال إشعار مسبق بشأن التغييرات التي تطرأ على الرسوم والمصاريف والشروط 
   واألحكام مع تاريخ نفاذها.

المبادئ والشهادة الشرعية:
تقــوم حســابات التوفيــر علــى مبــدأ المضاربــة، حيــث تشــكل األمــوال التــي يودعهــا المتعامــل رأس مــال المضاربــة، ويعتبــر المتعامــل رب المــال، فــي حيــن أن 

www.alhilalbank.ae المصــرف هــو المضــارب فــي هــذه الحالــة، لاطــاع علــى الشــهادة الشــرعية يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي للمصــرف

يســتهدف المنتــج جميــع مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أو المقيميــن الذيــن يحملــون هويــة إماراتيــة 

ســارية المفعــول، يتوفــر الحســاب بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي والجنيــه اإلســترليني واليــورو والــدوالر الكندي.

يتم تحديد أنواع المنتجات الفرعية التالية على أساس عمر المتعامل وقت فتح الحساب:
• حساب توفير أساسي – عمر 21 وما فوق

• حساب توفير الشباب – من عمر 13 إلى 21
• حساب توفير الصغار – عمر أقل من 13
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تنبيه

يجــب أن يتــم فتــح حســابات القاصريــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــًا بواســطة الولــي الطبيعــي أو الوصــي القانونــي، ويتطّلــب ذلــك مســتندات 
وخطــوات إضافيــة لإلثبــات وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة للمصــرف وسياســته، مــن خــال ضــم أطفالــه )القاصريــن(، يتحمــل الوصــي المســؤولية الكاملــة عــن 
التعامــل مــع الحســاب وبطاقــة الخصــم وجميــع المعامــات الماليــة التــي يجريهــا القاصــر مــن حســابه المصرفــي وببطاقــة الخصــم الخاصــة بــه، وعبــر تطبيــق 

الهــال للخدمــات المصرفيــة علــى اإلنترنــت والتطبيــق للهاتــف المتحــرك.

بموجــب مبــدأ الهبــة المشــروطة فــي الشــريعة اإلســامية، ُيســمح لــألم بفتــح حســاب لألطفــال بصفتهــا واهبــة، لكــن الحســاب ســيخضع إلــى قيــود إضافيــة، 
حيــث يســمح بإجــراء التحويــات مــن وإلــى حســاب القاصــر عــن طريــق حســاب األم حصــرًا.

يحق للمصرف إغاق الحساب وإدراج اسم المتعامل في القائمة السوداء وفقًا للوائح المصرف المركزي.

يجب أن يكون الحساب نشطًا للحصول على ربح الشهر السابق.

ســتكون الحســابات التــي تــم فتحهــا ولــم يتــم إيــداع األمــوال فيهــا فــي غضــون 120 يومــًا عرضــة إلغاقهــا، وســيتم إرســال إشــعار قبــل 60 يومــًا إليــداع 
األمــوال فــي الحســاب مــن أجــل تجّنــب اإلغــاق.

حصــة المضــارب و/أو الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد هــي عرضــة للتغييــر، وســيتم إرســال إشــعار بهــذا الصــدد عبــر رســالة نصيــة قصيــرة إلــى جهــة االتصــال 
المســجلة قبــل 30 يومــًا.

يمنــع المصــرف اســتخدام الحســاب الشــخصي فــي أي نشــاط لــه عاقــة باألعمــال التجاريــة، أي انتهــاك مــن هــذا القبيــل قــد يــؤدي إلــى إنهــاء عاقــة 
المتعامــل ذات الصلــة.

مالحظات:
• للتأهل للربح، يجب االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد )لحسابات التوفير األساسية( أو الحد األدنى لمتوسط الرصيد )لحسابات التوفير للشباب والصغار(

   للشهر.
• يتم التأهل للربح الشهري لحساب التوفير األساسي فقط إذا تم الحفاظ على الحد األدنى المطلوب لرصيد الحساب طوال الشهر كما هو محدد

   في الجدول أعاه.
• يتم التأهل للربح الشهري لحسابات التوفير للشباب والصغار التي حافظت على متوسط الرصيد في الشهر كما هو محدد في الجدول أعاه.

• يتم حساب الربح شهريًا وتوزيعه في الخامس عشر من الشهر التالي أو قبله بشرط استيفاء معايير رصيد الحد األدنى المطلوب )لحسابات التوفير             
   األساسية( أو المتوسط )لحسابات التوفير للشباب والصغار(.

• يمكن إغاق الحساب فقط بعد السداد الكامل لجميع الرسوم وااللتزامات بموجب الحساب.
https://www.alhilalbank.ae/ar/personal/accounts/profit-rates/profit-rates.aspx يتم نشر نسب األرباح لألشهر السابقة على •

on https://www.alhilalbank.ae/en/personal/accounts/ ــة لــكل نــوع حســاب فــي ــح المؤهل ــد حصــة المضــارب التــي تقــرر حصــة الرب • يتــم تحدي
 profit-rates/profit-rates.aspx

• يحق للمصرف رفض الوصول إلى األموال )باستثناء إغاق الحساب( أو طلب تسوية فورية وإغاق الحسابات أو إغاق الحساب في حالة عدم التزام 
   المتعامل بالشروط واألحكام، وسيتم إرسال إشعار مسبق إلى المتعامل إذا كان هذا اإلشعار مطلوبًا بموجب القانون.

• للحصول على الشروط واألحكام التفصيلية المتعلقة بالحساب، ُيرجى مراجعة الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية المتاحة على 
.)www.alhilalbank.ae( الموقع اإللكتروني   
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االستفسارات والشكاوى
يمكــن للمتعامليــن أن يتصلــوا بنــا فــي الفــروع أو علــى الرقــم 600522229 )مــن داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، أو +97126356020 )مــن خــارج اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة(، لاستفســارات والشــكاوى

مراجع الشروط واألحكام
الشروط واألحكام التالية متوفرة على الموقع اإللكتروني www.alhilalbank.ae كمرجع:

• الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية 
• شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

• شروط وأحكام حسابات القاصرين
• سياسات الخصوصية

إقرار ببيانات وثيقة المعلومات األساسية

 بموجب هذا، أقر بأنني قد قرأت وفهمت وثيقة المعلومات األساسية قبل االنضمام كأحد متعاملي مصرف الهال.

التاريخ والساعة

رقم ملف المتعامل

اسم المتعامل

التوقيع

ختم ورقم تعريف الموظف الشاهد


